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Державна служба статистики України

Головне управління статистики у Харківській області

До видання статистичного збірника

"Зовнішня торгівля Харківської області"

“Foreign trade of Kharkiv region"

Збірник сформовано за такими розділами:

Колектив Головного управління статистики у Харківській області сподівається, що видання буде корисним і зацікавить широке коло користувачів.

Статистичний збірник, підготовлений управлінням поширення інформації 

та комунікацій, містить дані про обсяги зовнішньої торгівлі товарами 

та послугами за 2016–2018 роки. Статистична інформація 

подається у розрізі країн світу, за структурою та регіонами 

України. Збірник підготовлений українською 

та англійською мовами.

Зовнішня торгівля товарами та послугами;

Зовнішня торгівля товарами;

Зовнішня торгівля послугами.



Основні країни-партнери в експорті послуг у 2018 році
Major partner countries in exports of goods in 2018

Основні країни-партнери в імпорті товарів у 2018 році
Major partner countries in imports of services in 2018
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Товарна структура експорту у 2017–2018 роках
Commodity pattern of exports of goods, 2017–2018

Структура експорту послуг у 2018 році
Structure of exports of services, 2018

Діаграми за окремими показниками, наведеними у статистичному збірнику

Більш детальна інформація наведена безпосередньо у статистичному збірнику "Зовнішня торгівля Харківської області" 
З організаційних питань, ознайомлення та придбання статистичного збірника Ви можете звернутися за адресою: вул. Маршала Бажанова, 28, кім. 225,
м. Харків, 61002, телефон: (057) 706-26-36, 706-26-52, факс: (057) 706-26-36, електронна пошта: nofinposl@kh.ukrstat.gov.ua
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Послуги у сфері телекомунікації, комп'ютерні та 

інформаційні послуги/Services in the sphere of 

telecommunications, computer and information services

Послуги пов'язані з подорожами/Services connected with 

travels 

Ділові послуги/Business services
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